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Kot že zadnjih 5 let je tudi pred letošnjim božičem na OŠ Prežihovega Voranca potekala
kulturna prireditev za učence šole in njihove starše z naslovom Mega žur. V pričujočem tekstu si
lahko preberete nekaj dejstev in občutkov, ki se porajajo pri pripravi in med samo prireditvijo.

Mega žur, kulturna prireditev, ki nudi veliko zabave tako
nastopajočim kot tudi gledalcem in poslušalcem.
Sliši se prešeren smeh in sproščeno vodenje štirih mladih fantov in deklet: Ize, Žive, Petra in
Mihe, ki nas vabijo na še eno zanimivo, že tradicionalno kulturno prireditev 'Mega žur'. Dobri so,
res so enkratni, vsak po svoje: pogumni, duhoviti, prepričljivi. V skrbno izbranem in napisanem
besedilu predstavljajo sebe, se spretno prelevijo v kakšno estradno ali literarno osebnost,
obenem pa vabijo na oder mlade tekmovalce - svoje sošolce, prijatelje. Marsikateremu očetu in
materi, pa dedku in babici zadrhti srce, ko na odru zagleda svojega 'junaka ali junakinjo.' In nato
suveren pevski (plesni) nastop preplavi dvorano ter navduši prisotne, ki vse to nagradijo z
bučnim aplavzom, saj je vsak nastop po svoje enkraten in neponovljiv.
"Poslušam, se zabavam, poplesujem in ... na vrsti sem jaz. Srce mi zaigra, rdečica mi obliva
obraz in glej, trema, ki mi je še malo prej stiskala glas v grlu, povzročala ščemenje v trebuhu, mi
šibila kolena ter mi privoščljivo šepetala, da ne bo šlo, se počasi odplazi. Danes je moj dan,
moram se potruditi in uspeti. Nastopil-a bom pred svojo publiko: učitelji, starši, starimi starši,
sošolci, gosti - saj ne more biti res, " šepeta srce pogumne drugošolke, tretješolke, pa
petošolke, šestošolke in devetošolca ...; kopice nastopajočih, ki so še včeraj komajda verjeli, da
so tega zmožni.
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In zakaj prireditev 'Mega žur'?
Zametki segajo že v leto 1994, ko smo v okviru projekta Zdrava šola pripravili prireditev z
naslovom 'Mini playback show'. Bil je enkraten in nepozaben dogodek, tako za mlade pevce,
glasbene skupine, plesalce in sprehajalce po modni stezi, kakor tudi za nas, učitelje in starše.
Sedaj pa je to že tradicionalna prireditev naše šole.
Cilji prireditve so priprava in opogumljanje otrok in mladostnikov za javno nastopanje, za
sprejemanje novih izzivov, navajanje na koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa,
spodbujanje kreativnosti, duhovitosti in osebnega angažmaja za predstavitev lastnih aktivnosti
in stvaritev ter sproščeno vzdušje v božično-prednovoletnem času.
S tovrstnimi dejavnostmi mladi odkrivajo svoja močna področja (glasbena, plesna, ustvarjalna,
pisateljska, voditeljska...), si na ta način gradijo pozitivno samopodobo, krepijo duševno zdravje
ter ustvarjajo nekakšno doto za življenje. In kar je najpomembneje - otrok, mladostnik premaga
samega sebe in izide močnejši in bogatejši za novo izkušnjo.
'Mega žur' povezuje učitelje razredne in predmetne stopnje na področju kulturnega dogajanja.
Tim za pripravo prireditve (vodja Slavica Klančnik, Andreja Keber, Marija Mirnik, Jasna Bezjak
Završnik,
Tanja Krivec, Bronislava Gajšek,
Aleksandra Knez, zunanji sodelavec Andrej Gorenjak) skrbno načrtuje vsak korak: od idejne
zasnove, motivacije otrok in mladostnikov, do predizborov glasbenih in plesnih skupin,
oblikovanja žirije iz vrst učiteljev ter učencev, priprave nagrad (tu nam je v veliko pomoč tudi g.
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ravnatelj Stanislav Osojnik), priznanj in pohval za vse nastopajoče, pa veznega besedila, kjer
se mladi lahko dokažejo s svojimi literarnimi in voditeljskimi sposobnostmi. Svojo umetniško
kreativnost in ustvarjalni duh na področju likovne vzgoje, delno tudi matematičnih delavnic, pa
mladi preizkušajo v modnih kreacijah (klobuki, torbice, modna oblačila ...) in nato na pomembni
javni predstavitvi.
Tudi tokrat so bili vsi cilji naše prireditve doseženi ali celo preseženi. In tisti, ki jim je že uspelo
doseči laskav naziv Naj pevca-ke šole se kot nastopajoči gostje radi vračajo med nas in so
zgled, da tovrstne prireditve že dajejo sadove: izvrstne mlade pevce, ki jih bodo morda glasba,
ples, ali pa voditeljske spretnosti, katere so preizkušali prav na naših 'mega žurih', vodili k
uspešni pevski ali plesni karieri, jim pomenili izzive za druge oblike kulturnega udejstvovanja ali
pa sproščene zabave, kar tako.

In kako so priprave na "Mega žur" in samo prireditev doživljale predstavnice
Tima na razredni stopnji: Marija Mirnik, Andreja Keber, Jasna Bezjak
Završnik in Aleksandra Slatinšek Mlakar?
Priprave so se začele že kmalu po prvem skupnem sestanku v septembru. Najprej so motivirale
učence, kolegicam predstavile svoje aktivnosti in rdečo nit, prvošolci so pod vodstvom Marije
Jurgec in Jelke Šinko začeli pripravljati plesno točko s torbicami za potovanje v deželo Baja,
Baja.
Nato so naredile predizbore, vse to fotografirale in novinarski krožek je, pod vodstvom Marije
Mirnik, predstavil vse nastopajoče v obliki pisnega sestavka in plakata s fotografijami. Plakate je
pomagala izdelati tudi Jasna Bezjak Završnik. Na njih so se, ne glede na uvrstitev, lahko našli
prav vsi pogumni nastopajoči in na svoj dosežek so bili zelo ponosni. Pa ne samo otroci;
ustavljali so se tudi starši, pa dedki in babice in z iskrico v očeh iskali in našli svojega otroka ali
vnuka, nato pa z nasmehom na obrazu odkorakali naprej.
"Kako prijeten je občutek, ko veš, da lahko s tovrstnimi aktivnostmi osrečiš kar največje število
otrok in seveda njihove starše. Nam pa, ki se trudimo, to daje potrditev, da šola ni le pouk,
ampak veliko več in da v otrocih iščemo tudi druga močna področja, saj je lahko vsakdo
uspešen vsaj na kakšnem področju in "Mega žur" je gotovo ena od priložnosti za dosego tega
cilja," je za konec dodala Marija Mirnik.

Več fotografij lahko najdete v Albumu .
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